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Resumo 
Schwanoma, também chamado Neurilemoma, é um tumor benigno raro originado de células de Schwann que 
compõe a bainha de mielina. Aproximadamente 25-40% de todos os Schwanomas ocorrem em cabeça e pescoço, e 
apenas 1% é intraoral, sendo, portanto, muito raro. As localizações orais mais comuns são língua, palato, mucosa 
jugal, lábio e gengiva. Os lábios raramente estão envolvidos. Este tumor é normalmente solitário, submucoso, de 
superfície lisa, de crescimento lento e assintomático, porém pode ocasionalmente causar dor ou desconforto em 
alguns casos. O diagnóstico é confirmado por achados histológicos, onde são observados 2 padrões de arranjo 
celular: Antoni A e Antoni B. O tratamento de escolha é a excisão cirúrgica, habitualmente sem recidivas. Os autores 
têm como objetivo relatar uma série de três casos de Schwanoma em lábio. Um paciente era homem, e duas mulheres, 
com idades 20, 24 e 50 anos, todos brancos. Duas lesões envolviam a mucosa e semimucosa labial inferior, e a outra 
com localização exclusivamente em mucosa labial. As lesões eram nódulos submucosos, de consistência elástica, 
superfície lisa e móvel; estavam presentes há 2, 7 e 8 anos, sendo elas indolor em dois casos e com dor à palpação 
no outro caso, com dimensões de 1,5 a 3 cm. Os diagnósticos diferenciais foram Fibroma, Mucocele, Neuroma, 
Adenoma Pleomorfo e Mioblastoma. Foi realizada biópsia incisional e remoção cirúrgica das lesões. Os presentes 
relatos ilustram a importância da avaliação clinicopatológica para diagnóstico e abordagem multidisciplinar no 
manejo terapêutico dessa entidade muito rara.
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